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Provincie Vlaams-Brabant

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 21 DECEMBER 2016

Aanwezig: Marina Stas, voorzitter,
Tania Roskams, waarnemend burgemeester,
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert Bovyn en Hugo Simoens,
schepenen,
Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen,
Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Freddy Vranckx, Ivan
Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij en Georges Ons, raadsleden,
Johan Geens, secretaris,
Afwezig: Theo Francken, raadslid,

Openbare zitting
Aanvullend politiereglement - Geestbeekweg Lubbeek - Verboden en beperkt verkeer
581 - Openbare veiligheid
Secretariaat
De gemeenteraad;
Feiten en context
Het gemeentelijk mobiliteitsplan is goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 augustus 2013.
Buurtbewoners merken op dat de Geestbeekweg in de ochtendspits gebruikt wordt als sluipweg om
de file op de Staatsbaan gedeeltelijk te vermijden.
Juridische gronden
Artikel 12 van de wet politie op het wegverkeer van 16 maart 1968
Alle verbodsbepalingen zullen door middel van gepaste opschriften en verkeersborden ter kennis
gebracht worden van de weggebruikers.
Artikel 186 van het gemeentedecreet
Reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
en van de burgemeester worden niet meer bekend gemaakt via aanplakbrief, maar door publicatie
op de gemeentelijke website, met vermelding van datum waarop ze werden aangenomen en de
datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de gegevensbank van de aanvullende reglementen
en de berekening van de termijnen.
Koninklijk besluit van 1 december 1975
Dit besluit handelt over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.
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Besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009
Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976
Dit besluit bepaalt de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Deze omzendbrief omschrijft de totstandkoming van een aanvullend reglement op initiatief van een
gemeente.
Algemeen politiereglement van de gemeente Lubbeek
Advies
Advies van 15 april 2016 van politie Lubbeek
Om een verbinding te maken tussen de Ambachtenstraat en de Geestbeekweg.
De Geestbeekweg te onderbreken door middel van een obstakel.
Eénrichtingsverkeer in te voeren in de Geestbeekweg vanaf de Staatsbaan richting Ambachtenlaan.
De berm in de Geestbeek aan te passen zodat voertuigen er kunnen parkeren.
Positief advies van het college op 13 juni 2016 om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.
Argumentatie
De Geestbeekweg is een smalle openbare weg en hierdoor niet geschikt is als sluipweg.
Er zijn onvoldoende uitwijkmogelijkheden.
De Geestbeekweg veelvuldig gebruikt wordt door voetgangers.
De parkeerproblematiek in de Ambachtenstraat ter hoogte van het opvangcentrum voor
asielzoekers.
Financieel
Geen financiële gevolgen.
Besluit
Artikel 1. Vult het aanvullend politiereglement aan als volgt:
"Punt A. LUBBEEK van art.8 "op navolgende wegen is éénrichtingsverkeer van kracht " Behoudens
voor bestuurders van fietsen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting aangeduid
voor elk van deze wegen " van hoofdstuk 1 "Verboden en beperkt verkeer" wordt aangevuld met
punt 4 zijnde :
-Geestbeekweg: vanaf het kruispunt met de Ambachtenlaan tot aan en in de richting van het
kruispunt met de N2 (Staatsbaan)
art.10 " op navolgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in beide richtingen met
uitzondering van het plaatselijk verkeer en fietsers " van hoofdstuk 1 "Verboden en beperkt verkeer"
wordt aangevuld met
Geestbeekweg :
Vanaf het kruispunt met de Geestbeek tot aan het kruispunt met de Ambachtenstraat
Geestveldweg
Vanaf het kruispunt met de Geestbeek tot aan het kruispunt met de Geestbeekweg
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Punt A. Lubbeek van art.6 " op navolgende wegen is het stilstaan en parkeren verboden " van
hoofdstuk 5 "Stilstaan en parkeren" wordt aangevuld met
Ambachtenstraat :
-vanaf 30 meter voor het kruispunt met de Geestbeekweg
-in de draaicirkel ter hoogte van huisnummer 10
Hoofdstuk 5 "Stilstaan en parkeren" wordt aangevuld met art. 10 " Op navolgende wegen is het
verplicht te parkeren op de bermen langs beide zijden van de rijbaan", A. Lubbeek
-Geestbeekweg :
-vanaf de Ambachtenstraat tot aan de rijbaanonderbreking
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E9e met onderbord die het
begin en einde van de maatregel aanduiden
Hoofdstuk 2 "Verplicht verkeer" wordt aangevuld met art. 4 " Op navolgende wegen zal de rijbaan
onderbroken worden voor alle verkeer met uitzondering van fietsers", A. LUBBEEK
Geestbeekweg :
100 meter voorbij het kruispunt met de Ambachtenstraat
Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D1, lichtsignalisatie en witrode verkeerspalen geplaatst op een onderlinge afstand van 1,20 meter. Een doorgang voor fietsers
in elke rijrichting zal aangeduid worden."
Art. 2. Laat bovenvermelde signalisatie aanbrengen overeenkomstig de bepalingen van het KB en het
MB.
Art. 3. Legt het reglement ter kennisgeving voor aan de Vlaamse Overheid Afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid te Brussel. Het wordt van kracht op 2 januari 2017.
Art. 4. Maakt het reglement bekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Uitslag der stemming:
Stemmen ja: 17 Tania Roskams, Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert
Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman
Vangilbergen, Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Georges
Ons en Marina Stas.
Onthouden zich: 5 Freddy Vranckx, Ivan Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt en Daan
Wij.
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Namens de gemeenteraad
De secretaris,
get. Johan Geens

De voorzitter,
get. Marina Stas
Voor eensluidend uittreksel
Afgeleverd: 23 december 2016

De secretaris,

De voorzitter,

Johan Geens

Marina Stas

